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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia itin didelę regionų ir vietos valdžios institucijų svarbą nelaimių valdymo cikle; 
yra tvirtai įsitikinęs, kad aktyvus šių valdžios institucijų dalyvavimas rengiant ir 
įgyvendinant nelaimių prevencijos strategiją yra geriausias būdas užtikrinti, kad bus 
surasti veiksmingiausi ir naudingiausi sprendimai; taip pat pabrėžia, kad svarbu 
konsultuotis su viešaisiais ir privačiaisiais suinteresuotaisiais subjektais ir įtraukti juos į šį 
procesą;

2. mano, kad tik bendra įvairių sektorių ir subjektų, susijusių su nelaimių valdymo ciklu, 
strategija ir bendri veiksmai gali padėti daryti pažangą vykdant nelaimių prevenciją; 
ragina valstybes nares šiuo tikslu glaudžiau bendradarbiauti nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis;

3. pabrėžia, kad nelaimių padariniai neapsiriboja formaliomis ir administracinėmis regionų ir 
valstybių narių sienomis; mano, kad nustatant ypač didelės rizikos zonas drauge turėtų 
būti numatomi prioritetiniai tikslai ir šių zonų bendradarbiavimo priemonės; ragina 
regionus remtis jau esamais teritorinio bendradarbiavimo tinklais, kad būtų galima plėtoti 
bendradarbiavimą sutelkiant dėmesį tik į nelaimių prevenciją; mano, kad didieji regionai, 
kurie bendradarbiauja atsižvelgdami į funkcijas, bet nepaisydami administracinių sienų, 
gali tapti veiksmingomis platformomis nelaimių prevencijos srityje;

4. remia Komisijos iniciatyvą, padėsiančią įvertinti galimybę, kaip geriau įtraukti nelaimių 
prevenciją į 2007–2013 m. veiksmų programas, ir ragina valstybes nares pasinaudoti 
nelaimių prevencijai tiesiogiai skiriamomis struktūrinių fondų lėšomis siekiant nedelsiant 
imtis šios srities veiksmų per dabartinį programavimo laikotarpį; vis dėlto kartoja, kad 
reikia veikti koordinuotai;

5. mano, kad infrastruktūros finansavimas iš struktūrinių fondų kitu programavimo 
laikotarpiu turėtų priklausyti nuo to, ar įgyvendinamos specialios priemonės, turėsiančios 
užtikrinti, kad būtų laikomasi nelaimių prevencijos standartų.


